مراحل شروع کار پروپوزال تا فارغ التحصیلی دکتری حرفه ای
)1آهادُ کزدى پزٍپَسال  )2بزرسی در ضَرای گزٍُ ٍ تاییذ فزم ضَرای گزٍُ ٍ تاییذ اهار  )3ثبت پزٍپَسال در ساهاًِ پژٍّطیار ٍ ایزاى داک )5
ارسال فزم  pdf ٍ wordپزٍپَسال بِ آدرس  )6 dentalpazhoohesh@gmail.comرفغ اصالحات ٍ اًجام هزاحل کذ اخالق ٍ تکویل
فزم الف( سایت داًطگاُ  ،پژٍّص ٍ فٌاٍری  ،ساهاًِ پژٍّطی ؛ فزهْا  ،فزم الف) تحَیل فزم بِ دفتز پژٍّص
انجام مراحل کد اخالقی

) 1تکویل فزم هالحظات اخالقی ٍ رضایت آگاّاًِ ٍ فزم درخَاست کذ اخالق(تواهی فزهْا در فزم خام پزٍپَسال ٍجَد دارد) )3تحَیل
پزٍپَسال بِ دفتز پژٍّص ٍ ارسال اى بِdentalpazhoohesh@gmail.com
مدارک و مراحل جهت ثبت زمان پایان نامه

)1تاییذیِ ضزکت در کارگاُ فزایٌذ ّای پژٍّطی)2تکویل فزم ب ( سایت داًطگاُ  ،پژٍّص ٍ فٌاٍری  ،ساهاًِ پژٍّطی ؛ فزهْا  ،فزم ب)
)3تکویل فزم آهادگی دفاع ( سایت داًطگاُ  ،پژٍّص ٍ فٌاٍری ،درخَاست ّای الکتزًٍیک ٍیژُ داًطجَیاى )

)4اصالت سٌجی هتي پایاى

ًاهِ بِ تاییذ استاد راٌّوا ٍ هؼاٍى پژٍّطی(تحَیل فزم  wordپایاى ًاهِ بِ اتاق  307ساختواى اًذیطِ)  )5ارسال فزم  word . pdfپایاى ًاهِ بِ
ادرس  )6 dentalpazhoohesh@gmail.comساهاًِ پژٍّطیار بایذ بِ هزحلِ  9رسیذُ باضذ  )7اضافِ کزدى فزم گشارش پیطزفت کار
سِ هاُ ٍ فزم الف ٍ ب ٍ اهادگی دفاع ٍ اصالت سٌج بِ هستٌذات ساهاًِ پژٍّطیار  ) 8تْیِ پیص ًَیس هقالِ ٍ تاییذ استاد راٌّوا ٍ ارسال بِ
ایویل داًطکذُ

دفاع  10رٍس بؼذ اس تحَیل هذارک فَق اهکاى پذیز هی باضذ.
مدارک الزم جهت فراغت از تحصیل

 )1تاییذ چکیذُ ٍ ػٌَاى التیي تَسط استاد راٌّوا
 )2تٌظین پایاى ًاهِ بز اساس اصَل ًگارضی
 )3اهضا فزم صَرتجلسِ دفاع تَسط اساتیذ راٌّوا ٍ هطاٍر ٍ داٍراى ٍ تاییذ کارضٌاس پژٍّص ٍ هؼاٍى پژٍّطی داًطکذُ ٍ داًطگاُ
 )4تکویل فزم تحَیل ًسخِ پایاى ًاهِ (سایت داًطگاُ  ،پژٍّص ٍ فٌاٍری  ،درخَاست ّای الکتزًٍیک ٍیژُ داًطجَیاى )
شایان ذکر است تمام مراحل آمار از پروپوزال تا پایان نامه باید توسط مرکس مشاور آمار دانشگاه انجام شود

